
PORTE PAGO
RO/SC - AUT. N. 62

Dia 23 de janeiro (amanhã) no Juventus, FAFÁ de BELÉM e o conjunto "Brasílían Boys" de São

Paulo, em' sensacional soirée e show a partir das· 19 horas.
JARAGUÁ DO SUL

Capital latino Americana do Motor

�
. Z5·01

" (ORGÃO DE M�IOR PENETRAÇÃO NO INTERIOR DO NORDESTE CATARINENSE)
IMPRESSO NA:

1

8

7,

I�"'fi
N° 2.919& Capital Sul Americana do Chapéu

FUNDAÇÃO:

ARTUR MULI:.ER

DIRETOR:

EUGINIO VITOR SCHMOECKEL 'SOCIEDADE GRAFICA AVENIDA LTDA.

Ano LVIII JARAauA DO SUL' (Santa Catarina) Sábado 22 de janeiro de 1977

• 1

9

Investimentos Para o Triênio 1977/1979
, )

o flagrante mostra o ato da assinatura, junto ao BANCO REGIONAL DE
DESENVOLVMENTO .DO EXTREMO SUL-BRDE, dos financiamentos que su
prirão.de recursos o GRUPO WEG no próximo triênio, ou seja 1977 a 1979.

Grupo ·WEG Define

Os investimentos no periodo representam os seguintes valores atuais:

ORIGEM

BRDE/BNDE-Promec/POC

•
FINALIDADE

Investimentos fixos (ampliação e moderniza

ção) .. " .• .. •.. .. CrS 44.828.680,00
Treinamento ", CrS 4.135.000,00
Capital de giro .. Cr$ 38.667.000,00

- Pesquisas, desenvolvimento tecnológico,
controles de qualidade e laboratórios - (in
vestimentos fixos) .. .. Cr$ 8.668.300,00

-. Capital de giro - - financiamento a acionis
tas .. .. .. ., .:.. Cr$ 10.000.000,00

BRDE/FINEP-PROEMPRE

BRDE;/BNDE-Procap

Total no triênio 106.298.980,00
Na foto aparecem da esquerda para a direita Dr. João de Souza Guimarães, do BRD!;" e

mais os Srs. Eggon João da Silva e Gerd Edgar Baumer, respectivamente, diretor-presi
dente e administrativo do grupo WEG. O ato da assinatura contou, ainda, com a presen-

. ça do Econ. Elezeário M. Schmitt e Dra. Maria Aparecida Martins..
.

A concessão dos novos recursos demonstra o nivel de confiabilidade do BRDE para
com o GrlU�O WEG. O Grupo WEG por sua vez, confiante no f!!turo, investe na moderniza
ção, ampliação, pesquisas, desenvolvimento tecnológico e recursos humanos, objetivando
sempre apresentar um melhor e mais eficaz produto para o mercado brasileiro e Inter-
nacional. ':

/

Lauro Carneiro de Loyola
Anlversariou

No dia 14 de janeiro de.1977, o sr. Lauro Carn.eiro
de Loyola completou mais um ano de vida, em compa
nhia de seus familiares, órä veraneando no Balneário de
Barra Velha. A citação do nome do ex-deputado federal
e cidadão honorário de Jaraguá do Sul é obrigatória em

todos 'es: instantes da vida da centenária cidade, posto
que coube' à dedicação· desse homem público um sem

número de benefícios para- a nossa comunidade, graças
aos quais poude despontar como um dos municípios
mais desenvolvidos de Santa Catarina. Seria enfadonho

enumerar aqui o corolário de atividades, que se perdem.
na curva do tempo; contudo, de se destacar a eletrifica
ção rural hoje uma grata realidade, permitindo que os

colonos usufruíssem dos benefícios da energia elétrica
e interiorizando muitos ','estabelecimentOS'"industriais, e a

sua preocupação pela ,instrução da juventude jaraguaen
se (hoje 97% da população é alfabetizada, uma das mais
altas do Pais) liberando 'verba� para: a construção de

escolas. Não raro entrava no 'gabinete elo prefeito, para exigir 'do alcaíde a prestação de
contas que permitiria liberar outras generosas quantias.'

É, pois, .este "o homem que aniversariou, hoje eJ:TI gozo de uma merecida apo
sentadoria. credor. de nossa melhor homena.gem pelo mul,o que fe,z por Jaraguá do Sul
e pelo Vale do Itapocu. Verdade é que, com a sua retirada do palco polític:;o, em virtude
de enfermidade de que já se recuperou, o seu nome aos poucos foi caindo no esqueci
mente, É a laslimável premiação dos que deixaram suas valiosas energias no campo da
luta política, por mais que alguém se destaque nessa atividade.·Assim mesmo, ·ele con

ta com amigos em que o reconhecimento não cedeu lugar ao olvido. O ex-deputado
Lauro Carneiro de Loyola e cidadão honorário de Jaraguá do Sul, por sua vez, lembra-
'se dos momentos importantes que viveu em nosso meio, onde foi detentor de uma ma

ciça frente eleitoral, a mais. compacta' da região.
Em recente encontro com o ilustre homem pÚblico lembrou cpm saudade e ca

rinho a farta mesa do sr. Eugênio Gascho e sua esposa, no Jaraguazinho e mais reeen

temente o almoço na residência de seu velho amigo-Octaviano Tissi, em Nereu Ramos.

Por este motivo abrimos espaço em nosso semanário, onde conta com leais e
.

sinceras amizades, para, o registro do seu natalício, com os votos de que continue pelos
anos afóra a colher em termos de amizade e benquerença, a montanha de boas ações
que semeou por toda a área de sua representação.

'

Parabéns ao destemido e valoroso Bororó. Muitos anos de vida, velho guer-

reiro!

Rotary de Guaramirim elege Presidente
O Rotary Club de Guaramirlm em uma,

de suas últimas reuniões elegeu o sr. Fran

oI8Co 'JOI6 Doubrawa, para ser «) presidente do

clube no ano rotário 1$77/1978.

. . . . Profissional d. cOIJ'Provada capacidade,
o sr. Francisco Doubrawa é elemento de dei

taque na, socledad. do vizinho município, de

vendo transformar-se num excelente condutor

r-

dos rotarianos guar�mirenses. Na mesma o-

portunidade, a assembléia elegeu secretário do

clube ,o sr. Ezídio Peixer, homem público que
conseguiu reeleger-se vereador no pleito CI. 15
de novembro de 1976 •

Aos dois Ilustres rotarianos de Guaraml

rim, os cumprimentos desta folha.

DOIS. PONTOS
O resumo das 14 medidas anunciadas re- A gaSOlina em fevereiro custará 5 cruzeiros

centemente pelo governo para a racionalização e já em março, mais 2 como depósito compulsó
são as seguintes:' rlo. que, segundo a previsão de técnicos da Pe-

'I. Recolhimento compulsório, restituível a- tro�rás permitirá a arrecadação anual da ordem
pós 2 anos, sem juros e correção mone- de CrS ,62 bilhões, bem mais do que a arrecada
tária, de CrS 2,00 sobre o litro de gaso- ção do Imposto de Renda. Portanto a "gasosa"
Iina e de CrS 250,00 por tonelada de ó- custará APENAS 7 cruzeiros o litro.
leo combuslivel. -*-

2 . Multas para desregulagem das bombas Não bastasse a álta nos pr.ços cra gasolina
injetoras de veículos a diesel. o CIP - Conselho Interministerial de PreçQs au-

3.. Impedir o acesso de automóveis ao cen- torizou realuste nos preços des veículos em per-
,

troOdas cidades. centuais que variam d� 5,63 a 12,26 por eento,
4 .. Fechamento dos postos de gasolina aos -*-

domingos e feriados.
.

Fechando aos domingos: Os postos de ga-
5. Horários defasados para atividades da 801lna d. todo o paIs, 10,callzados até ·20 q,,116�

indústria, comércio, bancos e repartições metros a partir da área urbana das cidades, Já
públicas.' .' estarão fechados amanhã, segundo o Presidente

6, Aumento de' 50% no .pedágio para a.ute-
do Conselho Nacional do Petróleo, .que, por isso IImóveis nos fins de semana. prevê um grande aumento de vendas' de gasoli-

7. Estímulo ao "SO de energia elétriça em na nas estradas, futuramente.
fogões domésticos.' -*-

.

8. Incentivo ao uso do carvão e de outras Fraude no Vestibular: O reitor da Universi-
fontes de energia. dade Federal de Alagoas descobriu que dois

9. Redução de 10% nos gasto\!! de com- can�ldatos aos exames vestibulares deixando
bustiveis dos ,órgãos públicos. de lado todos os métodos ultrapassados de "co-

10. Elevação �a partiCipação dos transpor- Ia", como transmissores de rádio ou simples
tes coletivos.

.

bilhetes,,, empregaram cinicamente um método
11.' Empréstimos comp,ulsórios à Eletrobrás. bem mais sofisticado: a telepatia. A Reitoria a-

12. Proibição de importação de aviões para crescento" que só não tomou enérgicas provi
a governo, e passivei alienação dos já dências para evitar a fraude porque. "nio existe
existentes. normas para impedir o uso

. de capacidade .. ex-

13. ,LImitação da potência dos carros oficiais tra-sensorial nos testes vestibulares". A su,�eita
a 89 ev, baseada na telepatia surgiu ao se descobrir

'14. Elevação dos preços do óleo diesel. que uin estudante do quinto ano de medicina' ,

_*_;_ da UFA estava prestando o vestibular para a
'

A partir de março, a aquisição de gasolina faculdade' que 'já cursava juntamente com seu

nos postos ficará condicionada ao depósito pré- irmio, um dos 700 candidatos que· disputavam
via de Cr$ 2 por litro, feito na rede bancária, as 80 vagas: Não se sabe se a Co�lssão anali
contra a apresentação de 'um talão de formato sou possibilidades' como a de que tivessem, por
triangular, impresso na Casa da' Moeda do Bra- exemplo, !rocado os n�mes nas provas. Na ver

sil correspondente neminima, a 50 litros - Cr$ dade, a hipótese de utllizaçio cfe pOderes tele-
10b. Os 'vértices d;scartáveis desse talio dario "áticos revelou-se bem mais atrativa, especial.
'direito a 1 O, litros cada e serão entregues aos mente quando os fiscais ficaram sabendo, qUI
'posto�, guardancfo�se o canhoto para a .retribui- o_quintanista admitira não ,pretender a aprova
ção do depóslló ao fim do prazo de 730 dias, ,=ao... notaram que ele sempre "permanecia
sem Juros nem correçio monetária.

,

muito concentrado nas provas".
-.-

Comunicado Estudantes Universitáriosaos

Face as últimas medidas governa
mentais para a raciOnalização da gaso
lina, a Viação Canarinho L'da. colocará
ônibus especial no periodo noturno pa
ra transportar os estudantes universitá
rios à faculdade de Joinville. Os pre
ços serão acessiveis muito em conta

do que cobrarão as Kombis, pois serão

poucas as que deslocar-se-ão até a

Manchester. Informações- detalhàdas
pederãe ser obtidas com o sr. Gilberto
Gonçalves através o fone 72-0297 e no

Escritório da Viação Canl!lrinho.
'

, '\
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OORREIO DO

"CORREIO, O O POVO',�,
Fundação: ARTUR MULLER - 1919,

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1977-
DIRETOR:

Eugênio Vitor Schmoeckel

ASSINATURA:
Anual .• •• •• •. •• Cr$ 100,00
'Semestre .. .. .. " .• Cr$ 55,00
Número do Dia ..• . • Cr$ 2,00
Número atrasado Cr$ 3,00

ENDEREÇO:
Caixa Pastai, 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
Jaraguâ do, Sul - Santa Catarina

I {3 O C IA I S -I
iAniversa� íaates da '. Semana'
Fazem anos 'hoje: , <

_ _ Sra_, Ad_etaicie, esposa do ,�[,_ !llgQ ,"ªIJg§._
Sr. Livinos Spengler, dentista em Curitiba

Fazem anos ámanhã;
"

•
'

,

Dr. Paulo M�deiros,. ad�ogado em ·J.oinville

Sra. Edith, esposa do sr. Livi,,!os Spengler,
em Curitiba

Sra. 'IIIa,"esposa'de sr.- Victor Vier�l:Itz'- � ,

Si1à. l'éànida Grâmkow
co ••r

, Sra. Gertrudes, esposa doI sr. Alfredo Fldlet

:Dia 24 janeiro, '"'

It : t .'.
• I! � _,�",!!- r

I r
.�.

I

" �. II •

( \�

. Sr�."Ãfia; êspos'à do sr. Alvino Emke, ' : 7'

em Estrada Nova

Sr. Paulo Donini, em São Paulo

S�. Willy Mahrrke (comerciante) ,
'

Sra. Helga Henschel-Nardt, em Guaramirim

,',Dia 25 janeiro '

'Sra.l Brunhilde Mahhkê Sohmoeckel

Sra. Vva. Clara Pedrol'li, em' Curitiba

Heinz Edgar, filho de Gunther.. Roeder

O ga:roto Alexandre, filho 'do Dr. Mârio

{Carim) Boehm, em Joinville
Sra. Leonilda-rBmke Tambosi

Srta. Leonilza Emke
srâ. Eliáná Silva Lopes
Sra. Margot Adélia Grubba Lemann -,

Di� ,26 Jal)eiro ,
, "

Sra; V�1i: R�th Cama�a" e� ��Ium��au
,1

Sr. Heinz Zahler, em São Paulo '

'Sr. Osni MOller
Denise Maria Reiner

DJa 27 J!lneiro

Sra. Elvira Rau Rocha�
Sr. E'rwald Wielke, em São Francisco do

Sul
.

Sra. Vva. Olga Mees, em Corupâ
Srta. Marhia B. Gonçalves

'!. � ,,_� I;"'" -- "( � ,'" ! � :...... J,

Dia 28 janeiro

Sr. Celso Vasel
,

'

"Aos natallclarites, os nossos cumprimen
tos".

_'I
'

Registro
.

C
a ,a'

'I" I V r.
Aures Mülle�, Grubba, Onclal do f1eglslro

�Ivll do 10. Qlstrlto da Comarca ,de Jaraguã
do Sul, Estado Ide: Santa ,Catarina, Brasil."

Edital nr. 9.664 de 12.01.1977

Célio Alberto Eisenhut e Gladls ,Brümmer

Cópia recebida do cartório de Jolnville, neste
Estado. Ele, brasileiro, solteiro, técnico meta
lúrgico, natural de Jaraguâ de Súl, domlcili�do
e residénte,'nesfa eidáde, filho de Rolf Eisenhut
e Angelina Eisenhut.
Ela, brasileira, solteira, secretâria, nascida em

Joinville, neste Estado, filha de Egon ,Brümmer
e Erica Brümmer, domiciliada e residente em Jo
inville, neste Estado.

Edital' nr. 9.665 �e 12.1.1977.
.

Onório TreinoUi e -Marta de Fãtima dà Silva
Ele, brasileiro, solteiro, e.letricista, nascido em

Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residen-.
te em Ilha da Figueira, neste distrito, filho de
José Treinolti Filho e Vanda Neviadowski.
Ela, ,bra�iJeira, solteira" Ir:rdustriâria,

-

!]�ci_cl� f!m,
Gaspar, nes!e Estado, domlpi!iada, e resié:l!ilDt�
em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de, Teo
doro Américo da Silva EI Joaquina da Silva.

'Editai nr. 9.666 de 13.1.1977
I '

-

Luiz Marcos Staebelin e !racema Nlcocelll

Ele, brasileiro" solteiro, ,al:lxiliar de eseritório,
nascido em São Pedro de Alcântara, neste Esta
do, domiciliaao e residente' à Rua 25 de Julho,
nesta cidade; filhó 'de Viro Staetielin' e Cleme'n-

,

i�
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tina Hoffmann Staehelin. ,

Ela, brasileira, viúva, .r��epcionista: nascida e'1
Jaraguâ do Sul, domiCIliada e re�ldente à Rua'

25 de Julho, nesta cidade, filha de Leopoldo
Neltzel e Prlda nem Neitz.el.

Edital nr. 9.667 de 13.1.1977

Valdir flamoncinl e Antonia Maria

Ele, brasileiro, solteiro, operário, nascido em

Rodeio, neste Estado, domiciliado e residente à
Rua Bahia, nesta cidade, filho de Mateus Fiamon
cini e Angelina Travaglia.
Ela, brasileira, solteira, doméstlca, nascida em

Rio dos Cedros, neste Estado, filha de João Ma�
ria e Rosália Rosniak, dornlclllada à Rua Bahia,
nesta cidade.

'

Editai nr. 9.668 de 14.1.1977
, ,

Rolf Maas e Astrit Müller

Ele; brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ri
beirão Grande da Luz, neste distrito, filho de
Erich' Maas e Erica Klabunde Maas.

'

Ela, brasileira, solteira" do lar, natural de Jara

guâ do Sul, domiciliada e residente em Ribeirão
Grande da Luz, neste dlstrlto, filha de Leopoldo
Carios Germano Müller e Adela Gessner Müller,

• \. " •
1

n 'E R / :5=C atende

estradas que
... , , ..

.

.ligam às 'praias

Com o aumento de trânsito nas,

rodovias do Estado, intensificado nes

ta época de férias, necessário e impor
tante o trataménto dlspejisàdo às es

tradas que ligam às praias catarinen

ses, cuja fama ultrapassa os limites do

,país, atraindo turistas da Argentina, u
ruguai e Paraguai, entre outros.

-

Estas obras que serão executa

das, conforme salientou o Engo. Wer

ner, fazem parte do Plano de Metas no

setor rodovlárlo, estabelecido, pela a

tuai adrnlnlstração Konder Reis e que
consolida a atuação verificada desde o

início de sua gestão e prossegue no

mesmo rltrno de execução neste ano

de 77.

Info rmafv,õ' :,'�isca I
'Inqentivos' Fiscais .; Comprovantes-de Rendimentos

J'I ........

r .....

Faculdade-
-

de I filosofia
"

de It�peruna
Ela integra a Turma ,de Matemática-
76 e cumpriu -õ seguinte programà de
formatura: Missa na Matriz José da
Avahy, colação de grau no Cine S. Lu,:,
zia e baile no Itaperuna Tênis Clube.

.I ,comcf'��ntegra..!1te� da' família do
f.lO�So, pr�zadg .Bgn,�êlito Sozinho de
Souza, enviamos à formanda e aoà
seus ilustres famili�r.es, os cumprimen'"
,t�, ß,�te �ell'!aAáriq,: çom, G$ :'võtos, de
óres_c�,,_t�� _ pr�s.pfin:jc:Jades' na, nova
carreira.

Edital nr. 9.669, de 17.01.1977

Luiz Demarchi e Elisabéth Stenger

Ele, brasileira, solteiro, liDtur..eiro,_ nascido em

Jaraguâ do Sul, domiciliado e residente em Bar
ra do Rio Cerro, neste distrito, filho de Alberto

Deinal\Chi a-,Carmélia:-"ferinalli Demarchi.
'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jara

guâ do Sul, domiciliada e re.§idente em Jaraguá
84, neste distrito, filha de Thomaz Stenger e EH
sabeth Kitzbergér Sterígér.

Edital nr. 9.670 de 17.1.1977

Saléslo Zimmermann e Mauriza Mar
tinha Nogueira

�'
. _EI.e, brasilejrl?\ �,,!Iteir<?, rádi?-.t�cniç�, natu�al de
Gaspar, neste Estádo, dornlclliado e residente
em Rua João Bertoll.-nesta cldaderfllhb de José
Leopoldo Zimmermann e Maria Zimmermann.
Ela, brasileira, solteira, indústriária, natural de
Penha, neste Estado, domiciliada e residente à
Rua Fritz Bartél, nesta cidade, filha de João Ma
noel Nogueira e Martinha 'Benta Nogueira.
'"l f .::.. .., ••

Edita.I nr. 9.671 d� 18:1-1977
'Lorival Nass e Melaniä' Malkbwski '

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,' nascido em

Jarj:lguâ do Sul, domiciliado e residente em Tres
Rios do, Norte, neste distrlto, .fllho de Afonso
Nass e Judite Vailatti Nass. ,

,

Ela, brasilelra,""scilteira, balc;;orlista, natural d�
Ind!jj.al, neste Estado, domiciliada e residente em

Joinville, neste- Estado, filha de Vendelin José

Malkows�i e Sofia Malkowski.
Jt-

Editai nr. 9.672 de 18.1.1977

,_ GI:'"her,me GO,{lçalves da Luz ,
Iracema Pedr� .

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de, Rio
dos Cedros, nestá Estado, 'domiciliado e resi
dente em Nereu Ramos, neste distrito, filho de
Manuel Gonçalves da Luz e ·Rosa Alexandre.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jara
guâ do Sul, domielliada ,�'e' residente em Nereu
Ramos, neste distrito, filha de Zeferino Pedro e

Rosa Fernandes da Silva.

Editai nr. 9.673 de 18.1.t977
,

.....

Valmor Brande, e EI!s,abete de Carvalho

Ele, brasüelro, solteiro, cobrador, natural de
Blumenau, neste Estado, domiciliado e r.esidente
em Gaspar, neste Estado, filho de Berthold Bran-
dei e Anna Brandei.

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Mafra,
neste Estado, domiciliada e residente em Vila
Lenzi, neste distrito, filha de Satyro Matias de
Carvalho e Olga Preisler de Carvalho.

Edital nr. 9.674 de 18.1.1977

Allda Schmuécke�' ê 'Raulina Hansen

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ja,
raguá do .Sul, domiciliado e residente em 'Tres
Rios do'Norte, neste'distrifo, filho' de Leopoldo
Schmuecker e Alrun Hafemann Schmuecker.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Ja
raguâ do Sul, domiciliada e residente à Rua
Amàzonas, nesta cidade, filha de Conrado Han�
sen e Elza Hoepél Hansen.

'

Edital nr. 9.675 de 19.1.1977

Cópia receb!da do cartório de Tubarão, nesr
te Estado

'

,

_

,

!

Roberto Miguel Rodrigues � Inês.Gonçalve,
Ele, brasileiro, selte.!rQ, téc;:nico eletrônico, natu
ral de Guatâ-Lauro Muller, neste Estado, 'domlci:'
liado e resipente nesta cidade, filho de Pedro
Rotfrigu'es e -Lucinda- Rufino Rodrigues.
Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de
Guatá-Lauro Muller, nestli) Estado, domiciliada
e residente em TubarãQ, neste Estado, filha de
JQsé' Júlio Goriçalve's e Ma'ria Benta de Souza
Gonçalves.

'

. :

E para que chegue ao conhecimento de
�odos ,mandel pasllar o, presente editar que .e
rã publicado pela' imprens,ª e tim.. cartório on
de serã,1a'flxado durante 15 dias. Se 'alguém
loubàr de' algum linpedlínento� acUse-o para: o.
Iins legal.. .

,
,

" AU.REA .MOLLER.GJlUBBA "r
), oneia... '" ..

:i .J j.--�;:�/'; 1.1..,� "l� .':�1..�' / 'I � I�'- �.

INCENTIVOS
J 41" ,

, ,\ Para as declarações de rendimentos do exercício de·\l977,
prevalecem incentivadas as apücações-efetívadas em ,19'Z6, tais como Ca
dernetas de Poupança, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional

(ORTN), Letras Imobiliárias, Depósitos a Prazo -Flxo, Subscrição de Ações
de Sociedades Anônimas de Capital Aberto em mercado primário ou em

pregão de Bolsas de Valores e os respectivos rendimentos.
O esclarecimento torna-se necessárlo-face às alterações in

troduzidas pelo D.L. 1494, de 7.12.76, com relação aos- incentivos fiscais
. previstos no D.L. 1338/74; .as alterações somente se aplicam aos fatos o

corridos a partir, de 1. de janeiro de 1977.

COMPROVANTES
As declarações de imposto de renda das pessoas físicas do

exercíclo de 1'977, devem' ser-äöompanhadas dos comprovantes de rendi
mentos pagos ou creditados e de retenção do imposto de renda na fonte

que estejam de acordo com os modelos padronizados pela Secretaria da
Receita Federal (Instrução Normativa do SRF nr, 043, de 28.11.74),

Estes modelos são os seguintes:
a Oomprevante de' Rendimentos Pagos ou Creditados

.

e

Retenção dê Imposto de Renda na Fonte - Cédula C;
b) Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e Re

tenção de Imposto de Renda na Fonte - Cédula D.
Nos exercícios anteriores houve tolerância para utilização

de modelos próprios de cáda empresa ou entidade;' tendo em vista que a

medida, de grande alcance, demandaria prazo razoável para perfeita assi

milação dos novos formulários.
A Instrução Normativa prevê exceção 'Unicamente para os

SOp!+!WpB ogs enb 'ropamduioo Jod aIUaWBÓ!UOJlala sopuuua sotusumoop
como substitutos para os formulários padronizados. .

Atende-se, ainda, que os contribuintes com rendimentos
claSSificados na cédula "D", que apresentam mais de 10 comprovantes
de fonte, devem utilizar uma Relação de Comprovantes de Rendimentos
Pagos ou Creditados e Retenção de Imposto de Renda na 'Fonte (modelo
igualmente comprovado pela I.N.), para consolidar� todos os' comprovan
tes em uma só via, que será visada pela repartição d� SRF, e qUe será, ane
xada à declaração de rendimentos, em substitujção �os comprovantes iso-
ladamente. '

,
.

'DER-
( , '

. Conforme lnformação , , prestada
pelo DER/SC., através da Direção-Ge
rai, terão, início em ,oreve os serviços
de terraplenaçem, obras da arte cor-'
rentes e drenagem, nos acessos que
levam às praias de Piçarras, Penha

.

e

Armação.
..

,
.....

Os trechos compreendidos são:
Piçarras - BR1 01, Penha - BR101 e Pe
nha - Armação.

A tomada de preços para a clas
sificação da firma que executará os

.

serviços já foi cumprida, sendo que -o

resultado foi divulgado em reunião do
DER/Se., presidida, pelo Diretor-Geral
Engo. Antônio Carlos Werner, apontan
do como vencedora a Lemos Danova
Engenharia e Empreendimento Uda.

"

;,

Já aconteceu em dezembro, mas

é
- sempre bom' a gente registrar para

a posteridade o que de gostoso acon

tece' po.,' eS-ses' bràsis' afóra. Na cida
&e de Itaperuna, no. Estado do Rio de
Janeiro, no dia 18 -de' deze",bro' 'de
�976, realizou-se a $olenidade de' f!)r
matura dos concluentes dá fäculdade
�(l,.filosofia local. O,entre as; forman
diJ.$, destacamos o nome., de Ignácia
Maria de So��� .. ,..,.u�iz;l que teve a

gentileza d.e nos remeter um. convite.

...

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Ainda o Centenário de Jaraguá:
,@)

.

Alemão ou Português?ilf",...
P. MARIO BONATTI

. Acompanhei de perto, até agora, os festejos que marcam os

cem primeiros anos dessa cidade, através do Correio do Povo. Estiv� fe
liz e .anönlmc, no meio da multidão, no dia 25 de julho. Divul�uei em

diversos meios cientificas de São. Paulo o resultado da pesquisa que
realizei junto com o Dr. Heye, da Alemanha; sobre a. situação linguísti
ca de Jaraguá do Sul onde não se trata de bilingl!is�o ma� a p�p;ula
ção se distribui em três Hnguas, o que dá uma conflquração or�gmal.

Retomando um dado inicial do estudo, há, na cidade,
59% de descendentes de alemães, 31 % de descendentes de italianos,
distribuindo-se os restantes entre portugueses, poloneses, húngaros
e outra etnias menores. Para o antropólogo há um quadro muito ínte-.

ressante neste território. Invejável sob muitos aspectos. A variedade, se

entrosada, enriquece o conjunto, dando-lhe abertura e grande
'I
quanti

dade de informação cultural. Uma população muito homogênea será um

conjúntô fechaao ou;' em termos brasileiros, um conju�to "caipira",��ten
do como característica o isolamento. Oferecem-se diversos modelos

I de 'comportamento com a posslbllldade de comparação entre eles.
, Em termos linguísticos, a situação é igualmente interes-

sante. Permite o domínio de pelo menos duas línguas, .0 que repre
senta uma vantagem cultural pois cada Hn9�a traz consigo um mun-

do diferente de conceitos e valores. Há ainda uma vantagem intelec

tual : consistindo em maior agilidade proporclonada pelo uso de mais

de um modelo. Há ainda evidentes vantagens profissionais e, porque
não dizer, turística? Se. pensarmos ainda que a persistência da

Hngüa' num gn,lpo minoritário representa ,a perpetua�ão d� �alores,
podemoa.realmente nos augurar que deve-se, falar al��ao ,e Itallan� ao

lado da língua pátria, em casa e deve haver uma polftlca de proteçao e

promoção destes valores., ,',' "f'

, 'Nas escolas de cidades como Jaraguá do Sul, no lugar do
inglês, para os alunos que desejarem ou os pais escolherem, deve-se en

sinar o alemão e o italiano; Além das vantagens a que acenamos, é es

ta uma maneira eficiente de "desatrelar" a nação da dependência de
'um único país estrangeiro. O que aqui se diz cqm!relaçã� às duas' lln
guas mais faladas na região de Jaraqué, em, São Paulo vale para o ja
ponês, por -exemplo. Sentir-se-á aos poucos a i�fluência ale�� italiano,
japonesa com, a seqüência de valores' que Ihe sao ,caracter(stlcoS, como
a dedicação ao trabalho, a tenacldade em perseguir QS. objetivos pro-
postos. .,

.

'.
.

,
" "

..

Ern 'nações como a Suiça e a Bélgica o bilinguismo é a
ceito EI défendido por adequada política administrativa.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL
\

. de 'Primeira :e' SegundaEdital Praça
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: PROCESSO:

Execução n. 5.761, - Exeq�ente: Edmundo A. Emmendoerfer. Executado:
ADEMIR SeLKE. Imóvel a ser processado: 1) Um terreno, situado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, fundos da Estrada Nova-Fundos, contendo a

área total de 435 mS2., sem benfeitorias, com as seguintes confrontações:
Frente, numa Rua Projetada, com 14 ms., travessão dos fundos com Ve
nésio da Silva, medindo 14,50 ms, extremando de um lado com terras de
Arno Rowes, medindo 30 ms., e de outro lado, também com 30 ms., com
terras de Helmuth Jurk, devidamente registrado, sob n. 41.573, do livro
n. 3-V, fls. 106, avaliado em 12.000,00. Depósito: Com o próprio Executa
do. PRIMEIRA PRAÇA: No dia 07 de março de 1977, às 11,00 horas. SE
GUNDA PRAÇA: No dia 21 de março de 1977, às 11,00 horas, caso o bem

penhorado não for arrematado na primeira praça pelo valor da avaliação
ou preço superior.' lOCAL: Edifício do Forum. Nos autos não consta ha
ver contra referido bem qualquer ônus e nem recurso pendente de julga
mento. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e ci.n
co dias do mes de novembro do ano de mil novecentos e setenta e seis.

Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
. A presente cópia confere com o original; dou fé.

Jaraquádo Sul, 25.11.76.
Adolpho Mahfud - Escrivão

Alvaro W. Filho - Juiz de Direito

----_._--_ .

,

E HORA
, VAMOS LA. O Brasil está aqui mesmo, per-tinho de casa.

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paralso. Vá e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, Incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os serviços de cargas e encomendas.

VA DE

A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASIL
• � t

r •• Em Jaraguá:do'Sul, peça tnformàções à VARIG'
Av. Mai. Deodoro cia Fonsêca, '122/130 - Fone 72-0091 - DDD (0473) •

.
• "�. •• _. - • _o fi. � • _

Ist..." vendenelo eSJ!8co. ,

venatll.c1ade.economia "

'. '

e segu..anea.Tudo num ea..� s�
Gp'ala Ca,_.a.�.,'a,'II. descobrir coisasincrív�is

S01f>'o Opala Caravan, E, o que
Você nem imagina quantas de semana no S_ItIO. Mas sua érnais importante, você vai

. I
coisas o Caravan é capaz especialidade e mesmo as ' descobrir que comprar carro 1
de fazer, pequenas e grandes, grandes viaqens. Com muita de amigos é outra coisa. Você
Afinal, ele é um carro que não gente, muita bagagem e muito consegue financiamento na

tem preconceitos., conforto, hora 'e um servico técnico co

Vai ao supermercado, leva. Dê um pulinho à nossa manda o Iiqurino. De braços
crianças à escola, passa fins Concessão e você val abertos, esperamos por você. '';,;;J

Irmãos Emmendörter S.A.
�'

.

Yones: 72-0060- 72-0769- 72-0989

�710.

Cristianismo, e Igualdade

ma!. .

q)eodoro�
.,,:

.

do",,·Sul

A verdadeira liberdade não me

drou nem poderia vingar, quer no

antigo Estado Oriental, quer no

Ctássico, porque ambos apartararr
o dirigente - pessoa ou classe - con·

denado o povo a servf-Io.
Foi o cristianismo que firmou e

igualdade - nivelando, porém, pele
alto - ao proclamar todos os homens
filhos do mesmo Pai, feitas à lma
gern e semelhança de Deus, a unl
rem o mundo da matéria e o do es

pírito, a natureza dos animais à dOE
anjos, irmãos em Cristo, o Deus Hu·
manado, herdeiros da mesma eterni·
dade, participantes da própria vide
divina.

O simples reconhecimento da
razão, assinale-se, bastante - nãc
teria sido para fundamentar a Igual·
dade: inevitavelmente surgiria querr
se propusesse a pesá-Ia, no Irrteres
se de estabelecer graduação. Mls
ter, pois, critério absoluto: .0 revela
do pelo cristianismo, imensuráve
sempre. Impossfvel de comparação
a dignidade única postulou a igual·
dade essencial que, à sua vez" Im-

Justino Vasconcelos

pôs a liberdade ,- os direitos indivi·
duais, autônomos e irredutfveis
pois anteriores ao Estado e dele nãc
carentes, meios indispensáveis para
facilitarem ao homem a' persecução
do fim querido pelo Orlador.

O caráter instrumental dos di
reitos individuais erige-lhes, destar
te, a intocabilidade pelo Estado, e;
ademais, a lnallenabltldade e irre
nunciabilidade.

Como, sem exceção, toda, dou
trina política é animada por uma fi
losofia, cujos princfpios básicos, re
lativos ao homem como tal, marcam
sempre o Estado, naturalmente, pa
ra o cristianismo, sujeito e êerotro
de todas as instituições sociais;' tor
nou-se, o homem - não o homem
abstração, perdido na humanidade
ou na classe, não o homem-patrão
ou empregado, intelectual ou operá
do - mas todo homem, o homem
concreto, cada homem, qualquer
.que seja sua raça, exiba-lhe a pele e

'cor amarela, a preta ou a branca,
seja, qual for' sua categoria social
ou seu crede religioso.

yaraguá
557

-

"

Santa' ·Catarina

.

S H A R'P
TAMBÊM'�-COM,'�A' ,,��

GRAFleI lVENIDAFLllDA.-
_. I. 'J."•• _. . .•• _:...J

I,

lO • , �. 'f ... I _. ,
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Da sua leitura para o meu Arquivo
Aversão à Matemática ou falta de Base

Prof. Paulo Moretti

A cultura matemática, em nossos dias, vem causando sé
rias preocupações a professores e autoridades educacionais, face às de
ficiências espantosas' que se registram na citada disciplina" mormente no

ensino de primeiro grau.
E o mal tende a agravar-se é vem ge�eralizando..:se de for

.ma tal que nossos educandos, diante do problema que os problemas a

presentam, costumam' desabafar-se, assim:' "Detesto a Matemática" -
"Matemática não vai comigo" - "Para mim, é a pior disciplina".

E assim, cria-se uma, espécie de influência negativa na for

mação dos nossos adolescentes que, por antecipação, afastam-se de cur

sos superiores em que a Matemática' se constitui matéria específica de

formação profissional.
'

Para tal comportamento haveria alguma explicação? A
creditamos que sim, se analisadas as causas que o determinam, surgindo,
em escala de primazia, as seguintes: a deficiência pedagógica com que
s� inicia o ensino da Matemática - o sadismo 'com que certos professo
res agem, torturando seus alunos com, questões que, notoriamente com

plexas, tornam-se ainda mais complexas por força da falta de habiHdade
dos responsáveis pelo seu ensino - Cl) .amblents de complexldade. que,
por sua vez, os pais criam em torno da disciplina, antes mesmo que'
seus filhos iniciem seu estudo - a atitude de desprezo que influencia a

lunos menos inteligentes - a falta de base na sua aprendizagem pará sua

aplicação nas séries ou em cursos subseqüentes - a pré-determinação:
por parte dos pais, em relação à carreira que seu filho irá seguir: "Você
vai ser engenheiro". "Você vai estudar Eletrônica", e assim por diante,

A isso tudo se poderia acrescentar a pouca motivação e a

exposição da matéria de forma abstrata. A criança pouco motivada e le,
vada à abstração, dificilmente se libertará do problema criado. Recomen
dável seria, pois, que os próprios professores procurassem corrigir o que
talvez tenham errado ou àprendldo erradámen'te quando' alunos.

-

',',

E, a título de conclusão, dlríamos 'que deve significar humi-
'

" Ihação mortificante e até frustração permanente a um, protessor d.e Ma

". temática ouvir de um seu ex-aluno, hoje bem situado, culto e ilustrado,
-:

vangloriar-se de, malgrado bem sucedido na vida, ter horror à Maternátl
ca. Ciência que é, imprescindível não só como necessidade cultural:
mas sobretudo como formação protísslonal, possa a Matemática ter'mo
dificado seu entendimento, para que deixe de representar ,;:i.versão na-

. tural, vindo a substituir tal preconceito pelo alto significado de que se re-
:: .veste em termos de formação cultural.

.

If

','Sociedade,' Esportiva João.Pessoa
Bairre? João "�$$oa • Jaraguá do S_UI;SC.

EDITAL DE CO·NVOCAÇAO .

<'

Ficam convidados ós sócios-acionistas a comparecerem a

assembléia geral ordinária a realizar-se dla 13 de fevereiro de 1977 às
8 horas em 1 a. convocação ou às 8,30 horas em 2a., convocação de acor

do com o que prescrevem os estatutos sociais tendo por local o Salão
João Pessoa, com a s�gUinte:

ORDEMDO DIA

a) Prestação de contas e relatório dá dlretorla relativo ao

exerclclo de 1976.

b) Eleição da noya diretoria para a gestão de 1977. .

c) Assuntes diversos. '

li

II

,
.,

I

Observação: Alertamos aos associados que somente terão
direito ao voto aqueles que se encontrarem quites com a tesouraria.

Outrossim lembramos que as' chapas para a composição
da nova diretoria, deverão Ser encamínhadae a requerimento do candida
to à presidência com uma antecedência mínima de 10 dias, de acordo
<com o artigo 37 do capítulo 15 des estatutos.

",

Pelo comparecimento de todos, antecipadamente ag rade-

I'

cernas.

'Jaraguá do Sul, 10 de janeiro de 1977.

A DIRETORIA

I I
. I Escritório

A c O M E R C ,I A L
ADVOCACIA· CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO JOS� GONÇALVES

Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC ,7638

CPF 093090.989-53

Rua '� (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 72-0091 - ex. Postal, 19

Jaraguâ do Sul Santa Catarina

Reeul'SQs fiscais e admlnlstratiyos - Contabilidade
Serviço de marcas e Ipatentes - fotocópias de
LegislaçAo tra,balhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 À SERViÇO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO, SUL

II,

IJUIZO DE, DIREITO ·DA COMARCA DE JARAGUA ,DO SUL

Edital, de Prim-eira e � Segunda Praça
Em resumo (art, 687 do CPC), faz saber o seguinte:

PROCESSO: Exectlção N. 5.399. Exequente: Mecâ,nica Jaraguá Uda., E
xecutados EWALDO SCHWEDER e NILO HOFFMANN. lrnóvel a ser pra
ceado: 1) Um terreno, situado nos fundos da Estrada Jaraguá contendo
a área de 800 ms2, medindo 20 ms., de frente por 40ms. .de fundos, fa
zendo frente numa Rua Projetada, confrontando de um lado com terras
dos vendedores e de outro lado com terras de Helnz Laube, sem benfeito
rias. Devidamente registrado sob n. 41.661, no livro n. 3-V, fls. 104, ava
liado em Cr$ 20.000,00. DEPÓSITO: Com o próprio Executadõ: PAlMEIRA
PRAÇA: No dla '07 de março de 1977, às 11,30 horas. SEGUNDA PRAÇA:
No dia 21 de março de 1977, às 11,30 horas, caso o bem penhorado não
for arrematado na primeira praça pelo valer da avaliação ou .preço supe
rior. LOCAL: Edifício do Forum. Nos autos não consta haver centra refe
rido bem qualquer ônus e nem recurso pendente de julgamento. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e cinco dias do mes
de novembro .do ano de mil novecentos e setenta e seis. Êu, Adolpho
Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

'

,

A presente cópia confere .com o original; dou fé.
Jaraguá do Sul, 25.11.76.

I Adolpho Mahfud - Escrivão
Alvaro W. Filho· Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

PrimeiroEdUal de Segundo Leilãoe
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte:

PROCESSO: EX'ECUÇÃO nO. 5.783. Exequente: Stein Cõmercial S.A., Exe
cutada: OFICINA DE LATARIA e PINTURA JAI1AGUA LTDA, - Bens a se

rem leiloados: 1) Uma' bomba de stágio, para lavar carros, cor verde, mar-
, ca SCHNEIDER, equipado com motor 7,5 HP, marca WEG, cor amarelo.
Avaliado em Cr$ 5.000,00. 2) UM compressor 'de pintura, marca Clrei S.A.,
equipado com motor W,EG, com, capacidade pára 300 libra de ar, avalia
do eUl Cr$ 12.000,00. Total: Cr$ 17.000,00. DEPÓSITO: Com a própria Exe
cutada. PRIMEIRO LEILÃO: No dia 07 de março de 1977, às -10,00 horas.
SEGUNDO LEilÃO: .No dia 21 de março de 1977, 'às 10,ÓO horas, caso os

bens penhorados não forem arrematados no primeiro leilão pelo valor da
avaliação ou preço superior. lOCAL: O DO DEPÓSITO. Nos autos não.
consta haver contra referidos bens qualquer ônus e nem recurso penden
te de julgamento. Dado e passado nesta cidade -de Jaraguá do Sul, aos
trinta dias do mes de novembro do ano de mil novecentos e .setenta e

seis. Eu Adolpho Mahfud, Escrivão; o subscrevi.
A presente cópia confere com o ori,ginal;dou fé.

,

Jaraguâ dO.Sul, 25.11.78. ,

.

,

,
'

,

Adolphó 'Mahfud - Escrivão.
.'. Alvaro Wandelll Filho· Juiz de Direito.

.
'

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL,

e
'

SegundoPrimeiro teilãoEdital de
Em resumo (art. 687 do CPO), faz saber o seguinte:

PROCESSO: EXECUÇÃO nr. 5.788. Exe quente: Vitório A. lazzaris. Exe
cutado: Elias da Rocha. Bem a ser Ieíloado: 1) Uma casa de madeira,
coberta com talhas de barro do tipo francesa, medindo 7x8 ms., com. jane
las dé rnadelra, em péssimo' estado de censervação, inacabada,' avaliada

, em Cr$ 6.000,00. Depósito: Com o próprio Executado. PRIMEIRO lEI
lÃO: No dia 14- de fevereiro de 1.977, às 11,00 horas. SEGUNDO lEilÃO:
N odla 28 de fevereiro de 1977, às 11,00 horas, caso o bem penhorado
não for arrematado no primeiro leilão pelo valer- da avaliação ou preço
superlor. LOCAL: O do Depósito: Nos autos não consta haver contra re-'

ferldo bem qualquer ônus e nem recurso pendente de julgamento. Dado
e passado hesta cidade de Jaraçuä do Sul, aos vinte e cinco dias do mes

de novembro do ano de mil novecentos e setenta e seis. Eu, Adolpho
Mahfud,' Escrivão, a subscrevi;

A presente cópia confere com o original; dou fé.
Jaraguá do Sul, 25.11.76.,

Adolphó tylahfud • Escrivão
Alvaro Wandelli Filho - Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JA,RAGUA DO SUL

Edital de Primeiro e Segundo' Leilão
Em resumo (art. 687 do CPC),' faz saber o seguinte: PRO

CESSO: Execução nr. 5.544. Exequente: Jorge Meier - Filial. Executado
JORGE SCHMIDT. Bem a ser leiloado: 1) Uma casa de madeira, coberta
com telhas de barro, medindo 9x16ms., pintada de cor verde, localizada.
à. Rua Rudolfo Hufenüessler, s/n. Avaliada em Cr$ 29.000,00. Depósito:
Com o próprio Executado. PRIMEIRO lEILÃO: No dia 14 de fevereiro de
1977, às 16,00 horas. SEGUNDO LEILÃO: No dia 28 de fevereiro de 1977,
às 16,00 horas, caso o "em penhorado não for arrematado no primeiro
leilão pelo valor da avaliação ou preço superior. Local: O do depósito.
Nos autos não consta haver contra referiçJo bem qualquer recurso pen
dente de julgamento e nem ônus. Oado e passado nesta cidade de Jara
guá do Sul, aos vinte e cinco dias do mes de novembro do alio de mil no
vecentos e setenta e seis. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

A presente cópia confere, com o original; dou fé.
Jaraguá do Sul, 25.1,1.76.I'

II Adolpho Mahfud - Escrivão
Alvaro W. Filho· Juiz de Direito

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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AMANHA O GP BRASIL DE
FóRMULA-1

Depois de um surpreso início de

temporada, inclusive com a vitória' de
.urn carro estreante' e o segundo luqar e'
quarto lugar de dois brasileiros, 'os gran
des nomes da Fórmula-1 estarão nova

mente reunidos amanhã (domingo), em

São Paulo, para a segunda prova do
Campeonato Mundial de Pilotos e Mar
cas de 1977, o Grande

I.

Prêmio Brasil,
no autódromo de Interlagos. A grande
esperança brasileira está em José Car
los Pace, vice-campeão do GP da Ar-
gentina. ,

O autódromo de Interlagos foi
inaugurado em 1940 e a primeira prova
de Fórrnula-t foi vencida pelo argentino
Carlos Reutemann em 1972, .urna espé
cie de ensaio para o primeiro GP do
Brasil oficial, no ano, seguinte (1973)
quando a vltörla foi de Emerson Fitti
paldi já campeão pela Lotus. Foram,
portanto, cinco as provas de Fórmula-1
realizadas até hoje em Interlagos, 4 o

ficiais e 1 não.

JOGOS DA COPA BRASIL AO
VIVO P�RA FJEDUZIR GASt'OS

'!J.

COPA DO MUNDO - publicidade,!
, A Comissão Organizadora do Cam

peonato Mundial de Futebol de 78 ore-

ceberá dois milhões e 200 mil dólares
- cerca de 26 milhões e 400 mil cruzei
ros - relativos à publicidade, da Copa,
informaram fontes ligadas à Comissão.
A'$ mesmas fontes revelaram, ainda, que
os acordos foram assinados no final
da semãna passada em Ztll'ique, Suíça.
Disseram também queuma informação
mais detalhada sobre: o 'assunto será
divulgada após o regresso à Argentina
do representante junto a FIFA que assi
nou os acordos.

BRASIl:. x BULGÁRIA (amanhã)
A seleção canarinho enfrenta ama

nhã amistosamente no Morumbi, a Bul
gária como parte dos treinamentos com

vistas as eliminatórias da Copa do Mun-
,

do. A seleção já está escalada e este

jogo faz parte do teste 321 da Loteria
Esportiva, jogo 1. Juventus (RS) e Avar
fazem o jO!lJo 7 da loteca em disputa do
Torneio de Verão, que oferece subsí
dios à L.E.

FAC ELEGE NOVA DIRETORIA (hoje)
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5 CHEVETTES GP-II

,·C.ertificado Ixtraviadô
..

-

. .,. ',�

H ..,:

Adolar Paulo Weldt, residente à Es
trada::',Nova (álc Mét.;· Wiest)

,
em Jara

guá do 'Sul," exftaviciti ô Cartificáci'o, de
��,." ;"-""1

Propriedade de: se� veículo Vois'kswä--,
gen SP-2. Tendo requerido 2a. via tör-
na-se Ô original""senf efetfö: :" ,
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JOVEM DA CLASSE DE 1959.
ALISTE-SE PARA O SERVICO

MILITAR; DE JANEIRO
À JUNHO DE 1977.,

A Federação Atlética Catarinense
marcou para 22 de janeiro, às 15 horas,
a 'realização da eleição de sua nova di

A transmissão ao vivo" pela televi- retoria. A reunião terá como local o sa
são de todos os jogos disputados no Ião nobre do Inst. Est. de Educação. Vo
Campeonato Nácional, inclusive para atarão 13 ligas e 43 clubes vlnculados
própria cidade onde estiverem sendo diretamente à entidade; A FAC esteve
realizados poderá ser uma nova medí- recentemente sob o regime de interven
da adotada pejo governo, nos próximos

. ção, quando 'o mandato do presidente
dia�; para redução. do consumo da 9a- Aloysio de Olivei.ra foi interrompido, as
sollna. O elevado consumo de combus- sumindo o lnterventor Artur Eduardo
tívels gerado pelo uso de carro_s parti- Killiam. Feita a eleição para um manda
cul�r�s ,pelo? �orc,ed�l[es que, vae \ aos -: ,to ,tampão, foi eseolhldo o nome de
es�adlos assistir aos �og,os .vem send�.�. Hans Werner Hacradt; atual presidente.
CUIdadosamente est�dado pelas aut9r�-, '

", Só 'poderão votar e ser votados, os
d�d?�. IA esse resp�lto, técnrcos do MI- deleqades das ligas filiadas que não
nlstérlo da Educaçao e Cultura e das estiverem em débito com a entidade ou
Minas, e Energia se reunirão c�m dlrl-, os representantes dos : clubes direta
gentes da CBD e das Federações de. mente filiados, que- estejam em dia com
Futebol para o equacíonamento do pro- a tesouraria.
blema. '., -De acordo 'com' os estatutos da en

tidade, os filiados terão um voto por .fi
liaçãp e um voto por modalidade, que
"tenham efetivamente disputado nas

competições, oficiais de '1976; , , "

CGC. MF. 84430644/0001

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas para a' assembléia
geral ordinária, a realizar-se dfa 28 de fevereiro de 1977, às 15 horas, na
sede social, na rua Venâncio da Silva Porto, na. 187, nesta cidade de
Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Exame, discussão a, aprovação do relatório da Direto
,

ria, Balanço Geral,ldemonstração da conta de Lucros
e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao e

,

xerclclo encerrado em 31 de outubro de 1976;
2. Eleição da diretoria pará o biênio de 1977/1979;
3. Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal e

respectivos suplentes e fixação da sua remuneração;
4. Outros assuntos de interesse social.,. ,

Aviso: Encontram-se a disposição dos senhores acionistas, na sede so

cial, os documentos de que trata o art. 99, do Dexreto L�i. 2.6?7,de ., .<D.
26.09.1940.

'

Jaraguá do Sul, SC, 20 .de dezembro de 1976'�, ..

João Germano Rudolf - Dir. Gerente,
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Arnoldo Ab.'EXANDRE
menta) até Barra V�lha, lneluído toda a- .re
gião de São Francisco".

No 'sul do Estado, exatamente na liga
ção rodo-ferroviária entre Laguna-Tubarão,
o problema sobre a bacia de Cabeçudas foi
'resolvido com W:r:I' atêrro sobra.. a mêtade -da

passagem, e, outra rnetade pronta através ode

uma ponte que. assim não prejudicou o· cur-
, so das ág\la,s e nenhum problema advenho,
o que, infelizmente, não ocorreu. em São
Francisco do Sul, onde as autorldades re

solveram por eliminar a natureza pródiga e

generosa que com o Linguado liberado as

correntes marítimas pe;rmitiriam a ,conser
vação da ecologia na 'sua \'expressãõ ' °tn'ais
dinâmica. ' ,.. ,

Acontece que São Francisco do Sul
sempre foi uma simples peteca nas 'mãos .i

dos "poderosos" que tudo podem e tudo
fazem' para "prejudicar" o 'melhor -porto bra
sileiro, e, o, que é condenável, com. a co

nivência politica dos filhos 'u ,Elessa bendita
terra dos Carijós.'

,

..

Carlos Jung, um dos mais conscientes
cronistas sociais da melhor. imprensa, para
naense, em sua página diária no joriíal'i'O
Estado do Paraná", edição de 1. de dezem
bro em curso, falando' 'sobre o crime ecoló
gico que, o atêrro , do Lingua,dp. representa,
assim se expressou:

.

""Oma nova versão para uma das poS:
síveis causas do trágico 'desmoronamento
'de' paite da baía de Gua'rlitUba ,há anos pas
sados foi revelada' em Santa Catarin'a, dias
atrás. o assunto surgiu de uma polêmica
criada por opiniões divergentes sobre a rea
bertura do' aterro do Linguàdo, que liga' o

continente à ilha d'e -São Francisco. ..

"

• .. os defensores da reabertura di
zem que, em vez do canal, deve ser cons

truído' um viaduto e a liberação das águas
vai permitir" novamente a' navErgábilidade a-

té Jolnville, evitar a total extinção d�' pes
cado, e outros trutos Ela mar, além de· evitar
o assoreamento e erosões na, ,área 'que com

preende desde Guaratuba (vide desmorona-

l' ....�.... • .• , I,..;

,

Pe.. Mathias Stein
Becebemos' do Rev. Pe. Mathias

Stein, ex-Pároco de Guaramirim, um

amávei €artão natalino, enviando a suá
saudação às 'pessoas amlqas que aqui
deixou, quando de sua partida para 'á
Alemanha- .Ocidental, em meados 'do
ano 'passado .

O sacerdote que durante 27 anos

dedicou suas, atívldades pastorals 'no
vizinho município, está encantado com

a nova paisagem' que encontra em sua

terra natal, toda coberta de neve e' com
um frio razoavelmente forte para .á .es-
tação do ano.

.

Pe. Mathias Stein é portador de
uma personalidade forte, o que, por'
vezes lhe 'tem valido ligeiras varia
ções em torno de pontos de vista,
mas deve-se. reconhecer que durante
o seu períodó de permanência à tren
te da Comunidade Católica da: Paró
quia do Senhor Bom Jesus, "ele

'

não'
-

_ "", tI'

só contribuiu. para a' exlstêncla- de
uma comunidade cumpridora de seus
compromissos com a igreja, dá re
creação de seus componentes e de
amparQ às, críanças; bem como na

preservação da saúde de seus serne

Ihantes, através a construção do ma

jestoso -Hospltal Santo Antonio que
tantos benefícios tem trazido à re

gião: projetando 0 nome d,€l. cidade
além fronteiras. Com a sua àutorida
.de clerical' deu sua contrlbulção jun
to' às" autoridadés constituldae- na ma

nutenção do bem estar do seu povo
que sempre, teve' uma ,conduta exem

plar de- urbanldade, um dos pontos
altos da reg,ião.

t? ...
.

.sórnos agradecidos" ao Pe.' Ma-
thias Stein pela "lembrança' e, pela
gentileza do envio das feliCitações
natalinas e de, ano, novo, que retribui-
mos praZerosamente.

.

,_,o ", ••
'

.1' -

.......

A hora'� e a vez
, "

. !

dos 'acid-ent�s
Vários estudos soore 'aéidentés rio

trabalho realizados por companhias
de segurós_da Alemanha, Suíça e Aus
tria mostraram que a maior inciä'ên'éia
desses acidentes ocorre nas segundas
feiras (2�%) � sex�as {��,�)� sequi9,as
pelas qurnfas' (17%), tetçà's (f6%J' é
quartas 'T13%). Quase'

.

a nietàdé' dos
casos- aconteceu durante a primeirä�le
a última hora do expediente,

,I •

seAdo
70% de' todO's-�o:s;) acrdentijs� Cfecorren
tes de falhas humanas.

o� aut,o.níáve'l -,f ,.. ,

,,,o _., I.'
,� . .'�: e .8 ,inflação

No Reino Unido, as taxas para se

guros de autorriÓ:y"�is t�m-se' el'evac;lo a

mais' de 20% 'parà acompanhar os e-:
.,.. _;-_.,•. -" -'-�-j-\.'"feitos da inflação, uma vez que os cus-

tos das reivindicações depen.dem dire
tamente dos custos dos verculos,. das

,

pé�äs �ê rdo"'nfvel" gei-àl dos sal�'rios. O
aume,nto progre§sivo" das, faxásf 've'rn
sendb

1

emp[eQ�d�:�e,�s grab�;sfsegu!
i'ádor:as britânicas Glesde 1974.

(S&D, nO. 13)

�.

I R M ÃiJ S·�
,

EM M E N ,o Õ-R f E R ,8. A.
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 557

Jaraguá do Sul - Santa Catarina'

Fones: 72-0060 - 72-0769 .. 72-0969

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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I aORREIO DO POVO
ANO LVIII - JARAUUA DO SUL SANTA CATARiNA

Sábado 22 de Janeiro de 1977 _;_ N.o 2.919

OcorrênciasPoliciais
- Correio, do Povo inicia na presente

edição as ocorrências registradas na
. Delegacia de Polteta de Jaraguá do Sul
situada na avenida- Getúlio Vargas, pró-
,ximo ao Mercado Munlcipal e que está
subordinada a Deleqacla Regional de
Joinville. Apesar de nossa cidade ser o

30. Parque lndústrial' de Santa Catarina,
com população superior a 40mil habi
tantes e com mais de 6 mil veicules au

tomotores, a .especlalizada local cOfltfl
somente com 6 soldados, 1 cabo, ,1 sar-.
gento (30.), 1 delegado, 1 comissário, 1

.

escriê'ão 1 carcereiro e 1 escriturária
totalizando 13 elementos que se desdo
bram para atender todos os setores das
atividades policiais. Cidades de menor

porte, tanto em população como econo

micamente possuem Delegacia Regio
nal, Serviço de Rádio Patrulha, várias
viaturas enquanto que nös.. apesar de
todo poderio econômico dispomos de
precaríssimos recursos mas, mesmo as

sim, a DP transpoem estas deficiências
e tem correspondido, embora não ple
namente para a proteção do povo desta
centenária cidade. Conforme anotamos
e os senhores te rão semanalmente, sal
vo algum inconveniente, as ocorrências
principais no setor de trânsito que é a

de maior incidência (em outros setores
ultimamente só aconteceram fatos cor

riqueiros) foram as seguintes: dla 08.01
às 20 horas em Ribeirão Molha, o veí
culo Volkswagen placas JO 5569 diri
gido por Otávio J. da Costa que vinha
no sentido Gruta N.S. de lourdes-Cen
tro, devido a declive existente em cer
to trecho daquela artéria, capotou e

tombou espetacularmente ribanceira a-
t

baixo, causando ferimentos em 7 pes
soas e danos materiais de elevada mon
ta com os feridos sendo conduzidos ao

.

Hospital São José.

Já à 1 hora da manhã do dia 9, o
Ford G"..aláxie placas BZ 8984 de São
Paulo, dirigido por Valdemiro Lange
atropelou e feriu 3 pessoas que retor
navam de um baile em Rio Cêrro, sendo
as vítimas Ademir Gaia, Rosemar Zefe
rino e Tarcísio Motta causando ferimen
tos de certa gravidade e danos mate
riais no veículo. As vítimas foram con
duzidas ao "São José", onde permane
ceram internadas.

Na segunda-feira, dia 10 às 18h
30 min, atropelamento na rua 'Pres. E
pitácio Pessoa envolvendo um coletivo
da Viação Canarinho que fazia o trajeto

W. Rau-Centro da cidade. A .sra, Aurea
Sthainlin de 33 anos, ao descer de um

outro 'coletivo que fazia itinerário 0-

, posto cruzou a rua sendo colhida pelo
pesado veículo e conduzida ao H. São
José.

Abalroamento com danos mate
riais e vítimas pessoais aconteceu dia
13 por volta das 22h 30 min na Av. Mal.

.

Deodoro envolvendo o Mercedes Benz

placas NA 0232 de Mafra e o Gordini
JS 0676 enfrente a Menegotti Veículos.

Como foi? O Gordini fazia o traje
to Mal. Deodoro - Barra do Rio Cêrro e

defronte a Lanchonete 2001 abalroou a

trazeira do Mercedes Benz que se a

chava estacionado,' batendo no rodado

trazeiro, ficando totalmente destruído.
Os ocupantes do Gordini sofreram fe
rimentos de certa gravidade e foram
conduzidos ao mosocômio "São José"
onde permaneceram sob cuidados mé
dicos.

Às 1 h 30 min do último sábado no

va colisão com danos materiais e feri
mentos na Rodovia SC-301 - asfalto ':'

envolvendo um Opala de placas JS 1929
com a Motoneta Lambretta de placa JW

709 de Joinville. Houve ferimento no

piloto e ocupante da garupa, dois fun
cionários do "Jornal de Joinville" lo
tados na Sucursal de Jaraguá do Sul.
Foram conduzidos após o impacto ao

hospital.

. Atropelamento na rua Jorge Czer

niewicz, teve como vítima a sra. Irm

gard Kuchembecker com ferimentos le
ves. A vítima foi colhida por urn Merce
des Benz de Criciuma, perto da ponte
Abdon Batista quando saia de sua resi
dência para a rua, sendo seguidamente
internada no Hospital Jaraguá com fe
rimentos gen�!alizados.

Danos materiais apenas foi o saldo
de uma colisão ocorrida no último sá
bado por volta das 13 horas envolvendo
um Chevette e um Volkswagen. Os da
nos foram de monta.

Nova colisão aconteceu quarta
feira aproximadamente às 11h45 mino
com danos materiais e ferimentos leves
em duas pessoas, na rua Exp. Antonio
C. Ferreira com rua João Planinscheck.

Pick-Up Chevrolet x Passat foram os

veículos acidentados.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá .do Sul
DECRETO N0. 428/77

Aprova a nova tabela de preços ,das passagens dos
Transportes Coletivos Urbanos.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina" no uso e exercício de suas atribuições, com bá

.

se na Lei nO. 212, de 20.05.69, e
. - conslderando a resolução nr. 62/76, de 22 de dezembro

de 1976, baixada pelo Conselho Inferministerial de Pre
ços-CIP.'

DECRETA:
,

Art. 1°.) - Fica autorizado a nova tarifa única de Cr$ 1,50
(um cruzeiro e cíncoenta centavos) a ser cobrada pela Viação Canarinho
Uda., nos ônibus circulares que perfazem trajetos dentro do perímetro ur
bano.

Art. 2°.) - Ficam aprovadas as tabelas anexas relativas às
passagens de ônibus da mesma Concessionária acima e que fazem as Ii- .

nhas do interior do Município.
'

§ único - As tabelas em apreço, assinadas pelo Chefe do
Executivo farão parte integrante do presente Decreto.

Art. 3°.) - Fica a Concessionária obrigada a expor, em lu
gar bem visível dos coletivos, as respectivas tabelas de preços das passa
gens.

Art. 4°.) - Este Decreto entrará em vigor'a partir do dia 24
de janeiro de 1977, revogadas as disposições em contrário.

Paláclo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 20
dlas do mês de janeiro de 1977.

, Eugenio' Strebe - Prefeito Municipal
O presente 'Decreto foi registrado e publicado, nestá Dire

toria de Expediente,· Educa�ão e Assistência Social, aos 20 dias do mês
'dê.janeiro de:1977. '

II

...... '\..- " Astrit K.· Schmauch - Diretora

. '

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

Revendedor' FORD Autorizado

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 158

CARROS USADOS

Belina 6.' •• • .

Belina " :.. . .

Corcel Sedan luxo .

Corcel Sedan luxo ..

Corcel Cups básico .. .. .. .; .. .. . .

Corcel Sedan luxo
,

.

Pick-Up F-754x4 I .

Pick-Up F-75 4x4 .. .._.. .. .. .. .. .. ..

Pick-Up F-75 4x4
_/

' .

Veículos totalrnente revlsados.:
.'

A mecânica "MdAETTI", você'já ccnhece> 30 anos de bens SERViÇOS.

77
75
74
72
71
69
76
62
.66

E iem mais: Dispomos de flnanclamento próprio.
Consulte-.nos e escolha aquele que melhor se adapta.

Do
Se

para você

falasse
meu arquivo
minha caneta

. PROF. PAULO MORETTI

A ser verdadeira tal afirmação, inexistiria uma figura de

ling'uagem denominada de prosopopéia ou personificação. Contudo, se

tal figura existe, por que não valer-se dela para ilustrar o título deste pre�
senteartigo., .; ...

'

Vamos lá,' pois. Se minha caneta falasse, diria lnlclalmente:

quanta tinta gasta, quantas horas somadas � contribuiçã,! da. cultur� e

subtraidas ao lazer, quanto tempo reservado a concentraçao e a reflexão,
quanta busca de inspiração na hora em que ela menos v�m, quanto dese

jo de provocar situações. que somos obrigados a encobrir, quanta vonta

de de escrever coisas que, pelas elrcunstânclas, temos que ignorar, quan
tos rabiscos valorizados e quantos outros atirados ao Itxo.

. Se minha caneta falasse, contaria histórias de um volume

. de papel que o fogo consumiu, que o arquivo guardou, qu� o jornal p�
plicou que os amigos reservaram para si, que outros admiraram ou cn

ticara�, que mereceram destaque ou se perd�ram na in��ferença. .

Se minha caneta falasse, revelaria tanta corsa que fOI es

crita para recriminar e para elogiar, para comprar e para .ven�er, par�
blicou que os amigos reservaram para si, que outros admiraram ou en

gação' e como passatempo, como an.te�ed?ncia e consequência de atas

que compõem o quadro da noss� eXI�tencla. .

r • ..
" Tudo isso revela situações que o propno tempo se encar-.

regará de conservar ou de apagar, �mb�r.a a tint� ten�a o méri�o de c�n
servar sua intangibilidade. Nada mars vahdo aqui, a titulo de. I�ustra�ao.'
do que a sentença de Pilatos aos seus asseclas: "Quod ScripsIt, scrípslt
- O que escrevi, está escrlto",

. .

De nossa parte, quantas vezes houve a vontade de modifi

car, de melhorar, sobretudo quando o retrospecto n?s põe frente a frente

a certos 'escritos que, à época atual, não mereceriam o destaque que
então mereceram. .... .'

.

Se minha caneta falasse, revelaria certas ·facetas da minha

vida de magistério que, ao longo dos seus 25 anos, provocaram fato�
pitorescos e controvertidos, de sucesso e de fracasso, . de reconheci

mento e de desinteresse, de evolução e de busca de constante a�!.!mo
ramen!o.·

Se minha caneta falasse e revelasse nomes 'ligados a tu

do quanto escreveu, poria frente a frente o lógico e o paradoxo, o real

e o fantasioso, o previsível e o imprevisív�l, o concreto e o abstrato,
alegrias e tristezas, recompensa e decepçao.

Mas como minha caneta é minha eentldente muda e par
ticular guardo no confessionário da discrição e da discriminação_de
suas �últiplas 'tarefas, o segredo de suas revelações e.a �evelação dos
seus segredos criando a expectativa, despertando a curiOSidade, mas, o

q�e � importa�te, conservando a sua integridade, sem traições e sem Fe- Inuncias.

�
MARio TAVARES DA
CUNHA MELLO
TABELIAO DE NOTAS E
PROTESTOS I?E TITULOS

H OS pita I e Ma t e r n ida d e
Jaraguá

Oferece vaga a

JARDINEIRO
Contatos a Rua Jorge Czerniewicz
s/n. ou pelo telefone. 72-0514.

EDITAL
Pelo presente edital de citação, pe

dimos aos senhores, abaixo relaciona

dos, que compareçam em nosso car

tório para tratarem de assuntos de

seus interesses: I

Arno Hartmann - Rua 28 de Agosto
Guaramirim.

Ireneu Mader - Rua Guarani-Açu -

Massaranduba.
Mabrel Gráfica Com. Equip. Escr.

Uda. - Rua Preso Epitácio Pessoa, 213,
nesta.

Oferece vaga a /

Hospital e Maternidade Jaragoá

CONTADOR

Para trabalhar meio expediente.
EXIGE-SE:

- Experiência anierior
- Amplo' conhecimento

. da legislação fiscal e

trabalhista,
. Contato a Rua Jorge Czerniewicz
s/n ou pelo fone 72:0514.(as. ilegrvel)

Escrevente Juramentada
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